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 (1962-1954حرب الجزائر ) مفقودو

Archives nationales ©  

(، سواء أكنتم مؤرخين 1962-1954تريدون فهم آليات حاالت االختفاء التي شهدتها حرب الجزائر )هل 

 صقللكم بالتالي  وسيتيح هذهحاالت االختفاء ب المتعلّقةأم ال؟ سيساعدكم هذا الدليل في بحثكم عن المعلومات 

 .    بالذات هذا الموضوع بشأنالعمل التاريخي  وتنمية معارفكم

 وذلك من أجل ،فئات المفقودين وليس وفق أماكن تخزينهامّخزنة وفق  في فرنسا الموجودة محفوظاتال وإن

 . تسهيل البحث فيها

  

 المحتويات قائمة 

 مقدمة ال

 البحث للشروع في

 في الجزائر  المفقودونالجزائريون 

 في فرنسا  المفقودونالجزائريون 

 في الجزائر  المفقودونالفرنسيون المدنيون 

  في الجزائر  مفقودونالالفرنسيون العسكريون 

 في الجزائر المفقودون وأعضاء القوات المساعدة للجيش الفرنسي اآلخرون الحركيون

 

 مقدمة ال

رئيس الجمهورية  تصريح( في سياق 1962-1954حرب الجزائر ) هذا الدليل الخاص بمفقودي ندرجي

الخصوص إلى تشجيع  وجه على يهدف"الذي ، موريس أودانمقتل بشأن  2018 سبتمبر/أيلول 13بتاريخ 

 منهم نين، المدنيين منهم والجزائرييحرب الجزائر، الفرنسي مفقوديجميع  شأنالتاريخية ب البحوث

      ".نيوالعسكري

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/09/13/declaration-du-president-de-la-republique-sur-la-mort-de-maurice-audin
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/09/13/declaration-du-president-de-la-republique-sur-la-mort-de-maurice-audin
https://francearchives.fr/fr/article/171593970
https://francearchives.fr/fr/article/171593970
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 بصرف النظر عنحرب الجزائر،  مفقوديالخاصة ب محفوظاتلل شامال عرضاويتيح الدليل للمرة األولى 

. أن تفيدكم في بحوثكممن شأنها  التيالرئيسية  محفوظاتالمجموعات يوجهكم نحو مكان حفظها في فرنسا. و

توياتها والسياق الذي مع شرح مح) الجمهور تصّرف تحتوضع المجموعات  محفوظاتال أمين يتولىو

 هذا الدليل. والجمهور حر في الحصول عليها ودراستها.  الغاية منوتلك هي  ؛ أنتجت فيه(

في  يتمثّلن هدفه أغيرهم. ورغم بصمم هذا الدليل ليكون متاحا للجميع، سواء تعلق األمر بالباحثين أو و

 لعدة أسباب: وقد تكون نتائجها خائبة  عسيرة قد تكون تلك البحوث، بحوثكمتسهيل 

 بعض الوثائق مفقودة حاليا،  -

العناصر التي من و ٬تقم بإعدادها وقتذاكفاإلدارة لم  ،حرب الجزائر مفقوديال توجد قوائم كاملة بأسماء  -

عدة مؤسسات قائمة على  فيوموزعة  محفوظاتمجموعات عدة  في متناثرةشأنها إتاحة ذلك قد تكون 

 هذه القائمة بحثا تاريخيا بامتياز. إعداد. ويعد محفوظاتال

شخص ب الخاصةمعلومات الالحذر. ذلك أن  تستدعي توخيات التي توفرها هذه الوثائق نوعية المعلوم -

 قد تختلف من وثيقة ألخرى. معيّن 

هذه الكتابة و، عينه أخطاء أو اختالفات في كتابة اسم الشخص محفوظاتاألسماء الواردة في ال نطويقد ت -

هذه المالحظة أسماء الجزائريين، التي قد  عني. وتمحفوظاتفي قوائم الجرد التي تصف هذه ال ترد أيًضا

 .    األصلة األوروبية أسماء العائل ، وأيضاواسم عائلته يحدث فيها خلط بين اسم الشخص

فرنسا،  محفوظات، أشرف عليه القسم الوزاري المشترك لوثيق مشتركتعاون وزاري  ثمرةهذا الدليل وإن 

باريس  محفوظاتالوطنية ألقاليم ما وراء البحار و محفوظاتوالالوطنية  محفوظاتفي إنجازه ال شاركتوقد 

 محفوظاتالتراث والذاكرة وال إدارة شؤونوزارة القوات المسلحة )تعاون مع الب ٬باريسفي الشرطة  مكتبو

 بلوماسية(.الد محفوظات( ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية )الللدفاعوالقسم التاريخي 

  

  التعريف

خالل فترة في  مفقوديناعتبروا الذين خصص لهم هذا الدليل أولئك الذين  "مفقودين"العبارة بيُقصد 

 وارظهاألشخاص الذين وكذلك الذين لم يُعثر على جثامينهم  ، ويشمل ذلك إذا األشخاصإنشاء الملفات

 الحقا أو الذين ُعثر على جثامينهم فيما بعد. 

ن بجروح بدنية أو الضحايا االقتصاديون والمصاب)عموما مفهوم "الضحية"  يأتي على ذكرال  ،الدليل غير أن

 المصابون بإصابات نفسية، إلخ( الذي يعتبر مفهوما أوسع.  أو

 

 المعنية  محفوظاتمجموعات ال

الفرنسية وال يشمل المجموعات  محفوظاتال دى دوائرلالمجموعات المحفوظة حاليا الدليل  يشمل

 . ويتعلق األمر أساسا بما يلي: الموجودة على التراب الوطني الجزائري الحالي

 الوالياتالتي قدمتها مختلف المؤسسات المدنية على التراب الجزائري قبل االستقالل ) محفوظاتال -

الوطنية ألقاليم ما  محفوظاتال يف المحفوظة حالياو(، المثالوالجماعات المختلطة والمحاكم على سبيل 

 نس(،  وبروف-نأو-)إيكس وراء البحار

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
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رئاسة التي قدمتها مختلف المؤسسات العسكرية على التراب الجزائري قبل االستقالل ) محفوظاتال -

 ،للدفاعالقسم التاريخي المحفوظة حاليا في واألركان والفيالق العسكرية ووحدات الدرك على سبيل المثال(، 

باريس )المفوضية المركزية للجزائر في لتابعة مباشرة للدولة المؤسسات االتي قدمتها  محفوظاتال -

ولجنة الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية(،  القاريةوالقسم اإلقليمي للشرطة القضائية لفرنسا   العاصمة

 ،الوطنية المحفوظاتالمحفوظة حاليا في و

على سبيل  1961 أكتوبرتشرين األول/الخاصة باألحداث التي شهدتها باريس )مظاهرات  محفوظاتال -

 ،   باريسفي الشرطة  مكتب محفوظاتو باريس محفوظات( والمحفوظة حاليا في المثال

زائرية وسفارة للشؤون الجكتابة الدولة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ) الدوائرالتي قدمتها  محفوظاتال-

 .بلوماسيةالد محفوظاتالالمحفوظة حاليا في و( على سبيل المثال الجزائرفي فرنسا وقنصلياتها 

آنذاك في فرنسا والجزائر،  والتي كانت موجودة، محفوظاتالمؤسسات التي قدمت هذه الُحددت مواقع 

 . تصف تلك المحفوظاتأسفله، كما أُوردت الروابط نحو قوائم الجرد التي  الخريطة التفاعليةعلى 

 

 

ومن المحتمل وجود  .مفقودينال عنالمعروفة باحتوائها معلومات  محفوظاتيتضمن الدليل مجموعات ال 

 المحفوظات دوائرإذ يمكن توسيع نطاق البحث جغرافيا على التراب الفرنسي ليشمل  :  مجموعات أخرى

اإلقليمية للشرطة القضائية ومقابر ضواحي  والدوائرالعامة والمجموعات المحفوظة في النيابات العامة 

    باريس.    

ستُدرج في هذا و مفقودينالتي تهم جزئيا ال محفوظاتتصنيف بعض مجموعات ال ويجري العمل حاليا على

 الدليل تدريجيا. 

  

  للشروع في البحث

 معرفة ما يلي:  ( يجب1

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://www.defense.gouv.fr/memoire/archives-et-bibliotheques/archives/le-service-historique-de-la-defense
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://archives.paris.fr/
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Service-de-la-memoire-et-des-affaires-culturelles/Les-archives-de-la-prefecture-de-police
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
https://livemap.getwemap.com/iframe.php?emmid=11464&token=at56a0ffab3b79a5.41970867#/search@42.575748684597556,4.264413397561071,5.35126268634512
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  مفروضة على تبادل بعض الوثائق الالقيود بعض  ه ثمة، غير أناالطالع على معظم الوثائقيمكن

الشرطة  دوائروبالتحقيقات التي أجرتها  ةالطبي يةحين تتضمن معلومات تتعلق بالسر وفقا للقانون

 القضائية أو بقضايا مرفوعة أمام المحاكم، 

 معظم الوثائق غير متوفرة على االنترنت ألنها ليست ممسوحة رقميا ، 

  إال في حاالت استثنائية. اسميةال تتضمن قوائم الجرد قوائم ، 

وتاريخ سم الشخص واسم عائلته سهل إن جمعتم مسبقا العناصر التي تعرفونها، مثل ا( سيكون بحثكم أ2

 ميالده وظروف اختفائه ولو كانت تقريبية. 

، تسهيال لبحثكم. غير أن كل واحدة منها على حدة ةرئيس في خمس فئات مفقوديناليصنف هذا الدليل  (3

المصطلحات التي كانت المؤسسات التي أنتجت هذه مع وال  محفوظاتمجموعة معينة من ال تتوافق معال 

 الوثائق تستعملها في تلك الفترة. 

، الذي يحيل FranceArchives على موقع محفوظاتوصف ال إلىالروابط الموجودة في النص تحيل 

 بدوره إلى مواقع المؤسسات التي تحفظ هذه الوثائق. وقد رتبت المجموعات حسب صلتها بالبحث. 

 في الجزائر  مفقودونال الجزائريون

 في فرنسا  مفقودونالجزائريون ال

 في الجزائر  مفقودونالفرنسيون المدنيون ال

 في الجزائر  مفقودونالفرنسيون العسكريون ال

 في الجزائر  مفقودونالحركيون وأعضاء القوات المساعدة للجيش الفرنسي اآلخرون ال

  

 في الجزائر  مفقودونالجزائريون ال –أوال 

 

 التعريف 

، وفق العبارات الواردة في الوثائق في الجزائر، أي مفقودينتُعرض هنا المصادر المتعلقة بالجزائريين ال

فريقيون" و"مسلمو الجزائر الفرنسيون"، أفريقيا" و"الفرنسيون الشمال أ"الفرنسيون المنحدرون من شمال 

اختفاؤهم على التراب الجزائري. وال تقتصر هذه الفئة على المدنيين ومقاتلي جبهة التحرير  لوحظالذين 

أو الحركيين  ٬ن طوعافي الوحدات العسكرية أو المجندي ن إلزاميايالمجندالعسكريين الوطني، بل تشمل ايضا 

  .   الخاصة بهامداخل الكذلك االطالع على  يجدروالقوات المساعدة األخرى للجيش الفرنسي التي 

 

 الموجودة  محفوظاتال

الوطنية ألقاليم ما وراء  محفوظاتالفي الجزائر أساسا في  مفقودينالجزائريين الب الخاصةالمصادر تُحفظ 

يتعين يكاد ، إذ مفقودينللمخصصة حصريا  محفوظاتوال توجد مجموعات نس(. وبروف-أون-)إيكس البحار

البحث عن الوثائق في كل المجموعات الخاصة بحرب الجزائر، على أن هذه المجموعات غير متجانسة 

بطبيعتها ومتفاوتة في طريقة إدارتها ومحتوياتها من رقعة من رقع التراب إلى أخرى. وللتذكير، فإن نقل 

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://francearchives.fr/article/166418920/26287562
https://francearchives.fr/article/166418920/26287562
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir?classification=guerre_d_algerie
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir?classification=guerre_d_algerie
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فوضوية مما يفسر طبيعة حفظها  تم في ظروف 1962و 1961في عامي لملفات إلى فرنسا القارية آالف ا

 التي عادة ما تكون جزئية فقط. 

 اإلدارياإلدارة المدنية، بشقيها  عنالمصادر المحفوظة في المحفوظات الوطنية ألقاليم ما وراء البحار تنبثق 

عن  التي أبلغتسر األ تلبية لمطلبالتي تُجرى  البحوث: األساليبويجب مراعاة ثالثة أنواع من . والقضائي

التي  والبحوث ٬المصطلح عليها باإلرهابية التي تجرى في إطار رصد األنشطة والبحوث ٬حالة اختفاء

   الجنائية.  في إطار الدعاوىتُجرى 

صاص المحاكم، يتباين توثيق هذه التي تدخل في اخت اإلصالحية الجنائية أو الدعاوىوباستثناء ملفات 

اإلدارية  الدوائرو الجماعات المختلطةجميع درجات التنظيم اإلداري اإلقليمي: مستوى على  البحوث

 طعاتاقالم داخل فريقيةأاالتصال الشمال  دوائرو اإلقليمية للشرطة القضائية دوائرالو المختصة

 .     وزير المقيم في الجزائرللثم ية والعسكرية للحكومة العامة نمدال المكاتبو 

ويتعلق األمر برسائل اإلبالغ عن حاالت متشابهة نوعا ما.  الدعاوىوتبقى فئات الوثائق التي تشملها هذه 

ها ومحاضر الشرطة والدرك، وبطاقات األسماء أو قوائماق اإلحاطة والمذكرات اإلرشادية وأور اختفاء

 . آخرإلى ، من حين شخصيةالملفات لك الوكذ

أهمية خاصة، فهذه الملفات  اإلقليمية للشرطة القضائية دوائرالملفات  وضمن كل هذه المصادر، تكتسي

للشرطة القضائية  ةاإلقليمي الدائرةتيح توا. متتضمن وثائق مفصلة كتقارير الشرطة أو الدرك ومحاضره

أبجدية لضحايا األعمال اإلرهابية وملفا بأسماء -زمنية ولجدامع  امهم المدخلوحده  بالجزائر العاصمة

ها في عين المكان فقط(. األشخاص المذكورين في الملفات المتعلقة باألعمال اإلرهابية )يمكن االطالع علي

        .       محفوظاتللشرطة القضائية بوهران وقسنطينة أثناء نقل ال ةاإلقليمي الدائرةالحصول على ملفات  مولم يت

ها جاريا، فتجدر اإلشارة إلى وجود ملفات اإلجراءات الجنائية محفوظاتزال تصنيف  التي ما، المحاكمأما 

ألحكام المدنية التي تعلن عن وفاة األشخاص ولم تُنقل أصول اأقاليم ما وراء البحار.  محفوظاتفقط لدى 

 . مفقودينال

ختاما، يجدر التذكير هنا إلى أن إجراءات تحديد اإلقامة أو اإلقامة الجبرية أو االحتجاز في معسكرات قد 

تكون السبب في االختفاء أو قد تكون على عكس ذلك المبرر وراء وصف الحاالت بحاالت االختفاء. وغالبا 

المحاكم، إذ  محفوظات باستثناء، ينمفقودالمقيدة إقامتهم هي ذاتها الخاصة بالبما تكون المصادر الخاصة 

الجماعات المختلطة أو الهيئات  محفوظاتفي والشرطة القضائية  دوائر محفوظاتيتعين البحث عنها في 

     معسكر احتجاز أو عبور.  أقاليمهااإلدارية المتخصصة التي استقبلت 

 

 لىع باالعتداءات التي تتعلّق التقاريربعض سين(، كانت -سور-)بييرفيت الوطنية محفوظاتالوفي 

التي يرسلها يوميا المراقب العام رئيس دائرة والعاصمة الجزائر  واليةالممتلكات واألشخاص المرتكبة في 

الشرطة بالجزائر العاصمة، تتعلق باكتشاف جثت أو  مديرديوان  إلىبالجزائر العاصمة الكبرى الشرطة 

وفق بالتالي مصادر جديرة باالهتمام. وتنقسم إلى مجموعتين، األولى مصنفة  تعدّ ، وهي اختطافحاالت ب

تشرين )من  حدوثهاتاريخ  وفق ةوالثاني (1962 يونيوحزيران/إلى  ينايركانون الثاني/فئات الجنح )من 

 .(1962 يونيوحزيران/إلى  1961 نوفمبرالثاني/

نشئت التي أُ  ا أساسيا، هذه اللجنةهنا أيضا مصدر لجنة حماية الحقوق والحريات الفردية محفوظات ىوتبق

لدى رئاسة المجلس لتسليط الضوء على حاالت التعذيب واالختفاء  1957 مايوأيلر/ 7مرسوم  بموجب

. 1963 فبرايرشباط/ 1فرنسا إبان النزاع والتي امتد نشاطها إلى إلى واالنتهاكات المختلفة المنسوبة 

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu%20de%20la%20guerre%20d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22commune%20mixte%22&page=1
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu%20de%20la%20guerre%20d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22commune%20mixte%22&page=1
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22section+administrative+sp%C3%A9cialis%C3%A9e%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22section+administrative+sp%C3%A9cialis%C3%A9e%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=service+r%C3%A9gional+de+police+judiciaire
https://francearchives.fr/article/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22liaisons+nord-africaines%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22gouvernement+g%C3%A9n%C3%A9ral%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=service+r%C3%A9gional+de+police+judiciaire
https://francearchives.fr/fr/findingaid/7e24c7b51a8722f86250c475ed49bd6d096821be
https://francearchives.fr/fr/findingaid/7e24c7b51a8722f86250c475ed49bd6d096821be
https://francearchives.fr/fr/findingaid/1057ab76bcb92e011a520fca7d4df19f311e1654
https://francearchives.fr/fr/findingaid/1057ab76bcb92e011a520fca7d4df19f311e1654
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1
https://francearchives.fr/fr/findingaid/3fff6b0708333bcaf5f0b2716a0cf54fad56a7df
https://francearchives.fr/fr/findingaid/3fff6b0708333bcaf5f0b2716a0cf54fad56a7df
https://francearchives.fr/fr/findingaid/3fff6b0708333bcaf5f0b2716a0cf54fad56a7df
https://francearchives.fr/fr/findingaid/14674bdb266c0fd8d50b22d222ab634a680f1c34
https://francearchives.fr/fr/findingaid/14674bdb266c0fd8d50b22d222ab634a680f1c34
https://francearchives.fr/fr/findingaid/ef4feba6e2b614379ac0627979e6a2ddd9a4c55e
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 ،1962 يوليوتموز/إلى  1958 سبتمبرأيلول/من  التي ُعقدتجلسات المحاضر  محفوظاتوتتضمن ال

الخاصة تلك  لكت مع السلطات العامة المعنية وكذالخاصة بالعالقاالملفات سيما  الو ٬والملفات األساسية

باالحتجازات اإلدارية واإلقامات الجبرية والسجون وسير عمل العدالة وحاالت االختفاء وأعمال العنف 

)يمكن االطالع على القائمة  ملف شخصي 2300وقرابة  ٬امةلعوالتعذيب واألعمال االنتقامية والتقارير ا

ذلك حاالت االختفاء، بجميع  بما في ٬اللجنة بهاغت لبأُ في عين المكان(، أنجزت لكل حالة من الحاالت التي 

 .1958من الملفات اعتبارا من عام  %11حوالي  أي ٬اوجههأ

 

بين  مفقودين)فرع فانسين(، ملفات تحريات بشأن ال للدفاعالقسم التاريخي في ، ديوان وزير الدفاعأنشأ 

هيئة األركان  محفوظات(. ويمكن أن تكملها GR R، ُصنفت أبجديا )السلسلة 1962 وعام 1960عام 

االختطافات واالنتهاكات التي ارتكبتها جبهة التحرير ب تتعلّقملفات  جمعتالتي  المشتركة بالجزائر

 1963 عام إلى 1956 عام منالممتدة فريقيا في الفترة أفي حق فرنسيين منحدرين من شمال  الوطني

(. وتتألف من بطاقات إرشادية وتقارير ومحاضر الدرك ومذكرات GR 1 H)السلسلة الفرعية 

مراكز اإلقامة الجبرية  محفوظاتفوتوغرافية. كما تتضمن هذه السلسة الفرعية  ومراسالت وصور

بالجزائر )مراكز اإليواء ومراكز الفرز والعبور ومراكز المحتجزين العسكرية(، والتي من شأنها توثيق 

طلبات  بناًء علىأنشئت  مفقودينالدرك على ملفات متعلقة ب محفوظات. ختاما، تحتوي ينالمفقودمسار 

(. ومن DE 2007 ZM 4الصليب األحمر أو لجنة حماية الحقوق والحريات الفردية )السلسلة الفرعية 

حاالت االختطاف واالختفاء )للبحث في هذه  أن توثّقفي وحدات  المصنّفةشأن مجموعات محاضر الدرك 

 .(من الضروري أن يكون لديك اسم ومكان وتاريخ االختفاء المجموعات 

 

  ةستزادلال

المستشفيات العسكرية  محفوظات: الطبية واالستشفائية لوزارة القوات المسلحة محفوظاتالمجموعات 

. وتتمثل في سجالت الدخول إلى المستشفى وملفات 1967إلى عام  1954بالجزائر محفوظة من عام 

على حدة. وتتيح تتبع مكوث شخص لتلقي العالج أو وفاته في المستشفيات عسكري المرضى لكل مستشفى 

 العسكرية فحسب، إبان حرب الجزائر. 

 خالل عملية داغي(:في  1954)عام  من أجل فرنسا ماتوامجموعات األشخاص الذين 

 بالقسم التاريخي للدفاع بمدينة بو. األفراد العسكريين محفوظاتبمركز ساسا أهذه المجموعة محفوظة 

ثبات العبارة الوثائق األساسية/الالزمة إل ،بالنسبة لكل شخص ،في ملفات شخصية تضم محفوظاتوتتمثل ال

أي وثائق الهوية )نسخة من وثيقة البيانات والمهام ونسخة من الهوية والوثائق التي  ٬"مات من أجل فرنسا"

والرسائل المتبادلة مع  –تقرير مفصل عن الوفاة وشهادة الوفاة  –فرنسا  تثبت الموت أو االختفاء من أجل

 من أجل فرنسا"(. مات" عبارة أسرته لنيل

 وتشمل هذه الملفات فرنسيين وجزائريين وتونسيين ومغاربة. 

األفراد  محفوظات مركز)القسم التاريخي للدفاع،  المتعلقة بالخدمة األجنبية محفوظاتالمجموعات 

 (:العسكريين

الخاصة بخدمة الجزائريين المجندين إلزاميا  محفوظاتجميع الباألفراد العسكريين  محفوظاتفظ مركز تيح

. وتوفر هذه الوثائق 1870 عام في الوحدات العسكرية أو المجندين طوعا في القوات المسلحة الفرنسية منذ

معلومات عن ظروف التجنيد والمسار العسكري واإلصابات إن وجدت، واألوسمة المتحصل عليها، إلخ. 

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://francearchives.fr/fr/facomponent/ec34bb1aa10939b8948e6ee19365e8b17bbfb502
https://francearchives.fr/fr/findingaid/b2935635a3d754e2446a76aab8c7062c9bb07766
https://francearchives.fr/fr/findingaid/b2935635a3d754e2446a76aab8c7062c9bb07766
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
https://francearchives.fr/fr/findingaid/1f3fdf093ac964119f1dcf2bd1ea882e169aa4cf
https://francearchives.fr/fr/findingaid/1f3fdf093ac964119f1dcf2bd1ea882e169aa4cf
https://francearchives.fr/fr/findingaid/1f3fdf093ac964119f1dcf2bd1ea882e169aa4cf
https://francearchives.fr/file/993e88122da53d2a46029d3f4a3e166e00b6c483/Ministere_Armees_archives%20medicales%20hospitalieres.pdf
https://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/le-centre-des-archives-du-personnel-militaire-de-pau-capm
https://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/le-centre-des-archives-du-personnel-militaire-de-pau-capm
https://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/le-centre-des-archives-du-personnel-militaire-de-pau-capm
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 piècesحزمات أوراق يطلق عليها اسم " هيئةة وتتمها وثائق على وهي عبارة عن سجالت وبطاقات خدم

annexesل مدة خدمة المجندين إلزاميا والمجندين ا" )المرفقات( التي أنشأتها وجمعتها مكاتب التجنيد طو

 طوعا. 

  

 في فرنسا  مفقودونالجزائريون ال –ثانيا 

 التعريف 

في فرنسا، أي وفق االصطالحات الواردة في  مفقودينبالجزائريين اليتناول هذا الجزء المصادر المتعلقة 

فريقيون" أو "مسلمو الجزائر أأو "الفرنسيون الشمال يون المنحدرون من شمال إفريقيا" الوثائق: "الفرنس

 مدخل وُخصصفي سياق حرب الجزائر.  يةالقار فرنسا تراباختفاؤهم على  لوحظالفرنسيون"، الذين 

 في الجزائر.  مفقودينللجزائريين ال خاص

 

  الموجودة محفوظاتال

)ثم باريس الفرنسية السين  لمحافظةمحاكم القانون العام  محفوظاتهو  باريس محفوظاتإن أهم مصدر في 

بالتحديد إلى حاالت  محفوظاتتشير ال الحقا( التي تتناول المخالفات والجنح والجرائم بكل أنواعها. وال

 عدا في بعض االستثناءات القليلة. اختفاء الجزائريين في فرنسا ما

 النيابة العامة لمحكمة الدرجة الكبرى:  محفوظاتنجد في  وبالتالي

  ملفات وفاة حفظت إداريا دون اتخاذ أي إضافات تفيد على وجه الخصوص حاالت االختفاء السيما

 عام تهم مسلمي الجزائر الفرنسيين، جزائريين كانوا أم فرنسيين، لوقائع حدثت في الفترة من إجراء

 محفوظات. وتخص هذه المجموعة التي شكلتها الفرنسية السين محافظةفي  1962 عام إلى 1960

اصا يحملون أسماء ذات أصول أشخ ،خالل التسعينات على وجه الخصوصفي  ،باريس الحقا

 فريقية.أشمال 

 2582W)اإلضافات  الرئيسية اإلضافات بدراسة للمجموعةيتعين إتمام البحوث في هذه 

(. وتتألف من محاضر الشرطة 1962-1947(، التي استخرجت منها هذه الملفات )2752Wو

 توفي حاالت نادرة، من أغراض شخصية كانوتقارير تشريح من مؤسسات الطب الشرعي، 

مت الملفات للنيابة العامة التي لم تر داعيا إلجراء مالحقات أو فتح تحقيق لّ حملها الضحية. وقد سُ ت

أو المنتحرين أو  الملف األبجدي للمتوفينقضائي. ويمكن الحصول على هذه الملفات عن طريق 

 من حاولوا االنتحار أو الجثث التي جرى العثور عليها أو المنتشلة من المياه، على امتداد الفترة من

ق الفئات والسنوات ثم أبجديا وتحمل إشارة إلى . وقد رتبت البطاقات وف1970 عام إلى 1947 عام

وتاريخ العثور على الجثة أو محاولة االنتحار ورقم النيابة العامة أو رقم  تهاعائلواسم  الضحية اسم

 التحقيق القضائي ويتوقف ذلك عن وجود تحقيق قضائي أو الحفظ اإلداري دون اتخاذ أي إجراء. 

 التحقيق والتي تتناول بالتفصيل، حسب  يجلت فيها الشكاوى التي كلف بها قاضسُ  سجالت معلومات

قين واألسباب وتاريخ الطلبات واسم قاضي التحقيق وتاريخ أرقام تسلسلية، أسماء المشتكين والمالح  

إلى طبيعة العقوبة( وتاريخ اإلحالة  األوامر أو التكليفات بالحضور واألحكام )غالبا ما تشير إلى

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
http://www.archives.paris.fr/
https://francearchives.fr/fr/findingaid/2dd8732d5ff5d3bb1f87f5b0aceb18d89118c916
https://francearchives.fr/fr/findingaid/2dd8732d5ff5d3bb1f87f5b0aceb18d89118c916
https://francearchives.fr/fr/findingaid/2dd8732d5ff5d3bb1f87f5b0aceb18d89118c916
https://francearchives.fr/fr/findingaid/ed4da38791e9c2be9076894f18439e6757a8c5d4
https://francearchives.fr/fr/findingaid/4f6a8db1d32c9e7362c5744c0a03b0526a7b5529
https://francearchives.fr/fr/findingaid/29a9c28547103f03234a90d3d232649776bfbc53
https://francearchives.fr/fr/findingaid/29a9c28547103f03234a90d3d232649776bfbc53
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f7b0b8296fe1695cfa884149443e7c5060fd28c5
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جميع القضايا  يشملخالل أحداث الجزائر وفي  سجل خاصلنيابة العامة. وتجدر اإلشارة إلى إنشاء ا

 فريقيا. ألمنحدرين من شمال تهم األشخاص ا التي

باريس. وتضم  محفوظاتوهي محفوظة ب ملفات القضايا التي صدر فيها أمر بعدم المتابعةأضيفت العديد من 

ومات الواردة عدة ملفات خاصة بالعنف أو القتل الذي ارتكبه جزائريون أو تعرضوا له. وتتيح سجالت المعل

 وفهارس تسجيل األوامر بعدم المتابعة الحصول عليها.  أعاله

  

 الوطنية محفوظاتبال، المحفوظة لجنة الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية محفوظات تتيحكما 

حاالت االختفاء التي شهدتها فرنسا ، على سبيل الذكر معلومات عن االعتقاالت أو ن(سي-سور-)بييرفيت

)يمكن االطالع على القائمة في عين المكان(.  بباريس 1961 تشرين األول/أكتوبر 18و 17مظاهرات إثر 

لدى رئيس المجلس، لتسليط الضوء على  1957مايو أيار/ 7وقد أنشئت اللجنة المذكورة بموجب مرسوم 

 خالل النزاع.في فرنسا إلى حاالت التعذيب واالختفاء واالنتهاكات المختلفة المنسوبة 

لجنة التحقق من تدابير  محفوظاتفرنسا القارية في يمكن كذلك البحث عن حاالت اختفاء جزائريين في 

تشرين  7التي أنشئت بموجب قرار  ٬هذه اللجنةل المهمة األساسية تلوزارة الداخلية. وكان األمن العام

ن العام لون خطرا على األممثب اتخاذها إزاء االشخاص الذين يالتدابير الواجالخاص ب 1958أكتوبر /األول

 وأتدابير الطرد  بشأنتتمثل في تقديم آراء استشارية  الجزائرية، الوالياتثوار" ل"بسبب المساعدة المقدمة 

نت مكلفة بزيارة مراكز . كما أنها كاوالئيةاإلقامة الجبرية المتخذة بموجب قرارات وزارية أو  وأاالحتجاز 

االحتجاز دوريا. وقد ُرفعت أمامها دعاوى خاصة بحاالت اختفاء وأجرت تحقيقا بشأنها. وتتألف هذه 

 (. 1962-1958من محاضر جلساتها وملفات طلبات ُرتبت أبجديا ) محفوظاتال

سيما  اإلدارة العامة لألمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية مصدرا مفيدا، ال محفوظاتكذلك ختاما، تعتبر 

تكبها "الفرنسيون الشمال التي اربشأن األنشطة الثورية بتحقيقات الشرطة القضائية الملفات الخاصة 

 125، وتتضمن ملفا 3800فريقيون" أو "مسلمو الجزائر الفرنسيون" على تراب فرنسا القاري، وعددها أ

اإلقليمية للشرطة  دوائرصادرة عن ال برقياتملفا عن ضحايا مجهولة الهوية. وتتألف من رسائل هاتفية أو 

الشرطة القضائية وصور  قيقاتالقضائية للتبليغ عن الجنح، واستمارات تحليلية للتحريات وتقارير عن تح

    فوتوغرافية ومحاضر سماع أقوال ومحاضر تفتيش ونسخ لألحراز )الوثائق التي صودرت(.   

 

لديوان الجزائرية  محفوظاتاالطالع على ال ،الشرطة بباريس إدارة محفوظات، ضمن كما يمكن أيضا

ملفات التحقيق بشأن حاالت ، فضال عن تنسيق الشؤون الجزائرية دائرة فوظاتمحو الشرطة بباريس ديرم

. غير أنها ال تورد تحديدا حاالت اختفاء الجزائريين في دائرة ت المشارحسجالو الشروع في القتلالقتل أو 

    .  الفرنسية السين محافظةاختصاص 

  

  لالستزادة

تكملة مفيدة  الواليات محفوظات دوائرلشرطة القضائية المحفوظة في اإلقليمية ل الدوائر محفوظاتتعد 

 الشرطة بباريس.    إدارة محفوظاتالوطنية و محفوظاتوزارة الداخلية المحفوظة في ال محفوظاتل

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://francearchives.fr/fr/findingaid/1f41b56b199e5b972c3d6fd58f0742e0ab63ac43
https://francearchives.fr/fr/findingaid/1f41b56b199e5b972c3d6fd58f0742e0ab63ac43
https://francearchives.fr/fr/findingaid/180532d759772a6c199f5a126438b86f97ecb5ab
https://francearchives.fr/fr/findingaid/180532d759772a6c199f5a126438b86f97ecb5ab
https://francearchives.fr/fr/findingaid/ef4feba6e2b614379ac0627979e6a2ddd9a4c55e
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1
https://francearchives.fr/fr/facomponent/020490e98b39c772087a7df08c105d56176199a7
https://francearchives.fr/fr/facomponent/020490e98b39c772087a7df08c105d56176199a7
https://francearchives.fr/fr/facomponent/020490e98b39c772087a7df08c105d56176199a7
https://francearchives.fr/fr/findingaid/e5374b1528b0ecbdcda9c63539fdf81ec104c915
https://francearchives.fr/fr/findingaid/e5374b1528b0ecbdcda9c63539fdf81ec104c915
https://francearchives.fr/fr/findingaid/e5374b1528b0ecbdcda9c63539fdf81ec104c915
https://francearchives.fr/fr/findingaid/b5007a886e4825bfd4b46f8220b3b3ee7d19d6dd
https://francearchives.fr/fr/findingaid/b5007a886e4825bfd4b46f8220b3b3ee7d19d6dd
https://francearchives.fr/fr/findingaid/aca1b02fcfa8e53ac5bf2582e39f3499547600a9
https://francearchives.fr/fr/findingaid/aca1b02fcfa8e53ac5bf2582e39f3499547600a9
https://francearchives.fr/fr/findingaid/aca1b02fcfa8e53ac5bf2582e39f3499547600a9
https://francearchives.fr/fr/findingaid/73b3e8e11c2b6feca006ad4dd95270af6a216c60
https://francearchives.fr/fr/findingaid/c095d73ffe2ba5b2043960955042af3c0c658da9
https://francearchives.fr/fr/findingaid/c095d73ffe2ba5b2043960955042af3c0c658da9
https://francearchives.fr/fr/findingaid/c095d73ffe2ba5b2043960955042af3c0c658da9
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f5cecc653df911b97b5e2d3f6db5de3d63aa2359
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فادني في مدن ي معسكرات اإلقامة الجبرية والملفات الشخصية لمحتجز التشغيلملفات شأنها في ذلك شأن 

-سور-ية )فرع بييرفيتالوطن محفوظاتالمحفوظة بالو ٬(1962-1958) وتول وسان موريس والرزاك

 سين(.

إصدار حكم ، على اإلجراءات القضائية التي أسفرت عن باريس محفوظاتيمكن أيضا االطالع، ضمن و

ومحكمة  محكمة الجنحدانة واألحكام المرتبطة بها )أحكام الدرجة األولى وقرارات الدرجة الثانية(: باإل

محاكم الدرجة الكبرى )الشق المدني(  محفوظات. كما تتضمن مجموعات محكمة الجناياتاالستئناف و

 أحكاما للتبليغ عن وفيات.   

مقابر باريس والمدن المجاورة. فسجالت الدفن تشير إلى تاريخ الوفاة  محفوظاتيتعين كذلك االطالع عن و

وسن المتوفى. أو المدينة(،  دائرةالقبور واتساعها في المقبرة المعنية وتاريخ الوفاة )ال وتاريخ الدفن، ومكان

وفي بعض الحاالت تشير الملفات إلى مصدر الجثة )مؤسسة الطب الشرعي مثال( والمكان الذي نقل إليه 

 محفوظاتالمتوفى بعد استخراج الجثة، إن وجد. يمكن االطالع على هذه السجالت على االنترنت على موقع 

 . 1968 عام إلى 1804 عام باريس للفترة من

  

 في الجزائر مفقودونن المدنيون الالفرنسيو –ثالثا 

 التعريف 

يتناول هذا الجزء المصادر المتعلقة بالمدنيين "الفرنسيين من أصول أوروبية" الذين اختفوا في الجزائر 

كذلك مدنيين من جنسيات  هذا التعريفقد يشمل وخاص.  مدخل  باستثناء العسكريين الذين خصص لهم 

 أخرى. 

 الموجودة  محفوظاتال

في ألشخاص بُلغ عن اختفائهم في الجزائر  ملف شخصي 3200من  كثرأب وزارة الشؤون الخارجيةفظ تتح

لملفات هذه ا(. و1965-1962خالل األشهر األخيرة للسيادة الفرنسية واألشهر األولى الستقالل الجزائر )

الدولة للشؤون  سكرتيرحد  صادرة عنالكورنوف ونانت،  الوزارة في مقرّ اإلسمية، الموزعة على 

 قنصلياتهافرنسا و سفارة دوائرالتي تسلمت صالحياتها، و االتفاقيات اإلدارية والقنصلية إدارةو الجزائرية

 ياتمن بطاقات بحث وتقارير عن تحر 1962اعتبارا من عام  ُجمعتفي الجزائر. وتتألف الملفات التي 

أو  مفقودينالتي أنجزت بعد مهمة خاصة خصصت للبحث عن األشخاص اللجنة الصليب األحمر الدولية 

   ومراسالت مختلفة.    1963أغسطس عام آب/مارس إلى /آذارالمحتجزين أجرتها في الجزائر من 

الكورنوف(  فيفي مقر الوزارة الديبلوماسية ) محفوظاتفظ مركز التوكتكملة للوثائق الوارد ذكرها، يح

من شأنها إعطاء معلومات  1962 سبتمبرأيلول/إلى  يوليوتموز/حررت في الفترة من  مجموعة برقياتب

بعد المحادثات  عدّتأُ  مفقودينبطاقات شخصية للبحث عن فرنسيين  لكفي الجزائر وكذ مفقودينخاصة بال

يمكن و. 1962 ديسمبر/كانون األول 4إلى  برنوفم/تشرين الثاني 30من  التي ُعقدت الفرنسية الجزائرية

اإلدارة في المتعلقة بالشؤون االجتماعية  محفوظاتفي ال مفقودينملف عام خاص بالضا االطالع على أي

لية، أي االتفاقيات اإلدارية والقنص من إدارةعلى صندوقين  لكوكذ فريقيا،أمال شمنطقة ؤون الفرعية لش

 . مفقودينطلبات البحث والمعلومات الخاصة باألشخاص الب تعلّقالشؤون القنصلية التي ت

 

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://francearchives.fr/article/findingaid/78a51791f01e7b5310ae110e8bd48438f7c44d92
https://francearchives.fr/article/findingaid/78a51791f01e7b5310ae110e8bd48438f7c44d92
http://archives.paris.fr/
https://francearchives.fr/fr/findingaid/180532d759772a6c199f5a126438b86f97ecb5ab
https://francearchives.fr/fr/findingaid/180532d759772a6c199f5a126438b86f97ecb5ab
https://francearchives.fr/fr/findingaid/52713ddf964e3873c43a2bc23df4d4df9a5995c4
https://francearchives.fr/fr/findingaid/52713ddf964e3873c43a2bc23df4d4df9a5995c4
https://francearchives.fr/fr/subject/214456371#/
https://francearchives.fr/fr/subject/214456371#/
https://francearchives.fr/article/file/d1992b37c3dbc7a18f540e558c5550795e7bd88c/MN_137SUP_SEAA_disparus.pdf
https://francearchives.fr/fr/findingaid/848b86e7e06e5263e69376fa2dfff72986cdd950
https://francearchives.fr/fr/findingaid/848b86e7e06e5263e69376fa2dfff72986cdd950
https://francearchives.fr/fr/findingaid/a55b476c087880893c85ee00b810760701d26684
https://francearchives.fr/fr/findingaid/a55b476c087880893c85ee00b810760701d26684
https://francearchives.fr/fr/findingaid/bddcd51daf2701d93ee30fcf672ab5a2a2f4beed
https://francearchives.fr/fr/findingaid/bddcd51daf2701d93ee30fcf672ab5a2a2f4beed
https://francearchives.fr/fr/findingaid/3bec6ad744ed5f9d736029eec8804ec85a311dd7
https://francearchives.fr/fr/findingaid/3bec6ad744ed5f9d736029eec8804ec85a311dd7
https://francearchives.fr/fr/findingaid/c1260384b4c739706e41307c97991dd1d8d749e2
https://francearchives.fr/fr/findingaid/15ec667c49336bed8e40d7e664be9ad40ebf0a1d
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f703bc388eb0a6ccf0649c19508565077bf05c68
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 لجنة حماية الحقوق والحريات الفردية محفوظاتسين(، تمثل -سور-)بييرفيت الوطنية محفوظاتال ضمنو

لدى رئاسة المجلس لتسليط  1957 مايوأيار/ 7مرسوم  أُنشئت بموجبمصدرا أساسيا، هذه اللجنة التي 

إبان النزاع والتي امتد  فرنساإلى الضوء على حاالت التعذيب واالختفاء واالنتهاكات المختلفة المنسوبة 

أيلول من الممتدة وتتضمن محاضر الجلسات التي عقدت في الفترة  .1963 فبرايرشباط/ 1نشاطها إلى 

مع السلطات  العالقاتب الملفات الخاصةسيما  الو، وملفات مبدئية 1962 يوليوتموز/إلى  1958 سبتمبر

واإلقامة الجبرية والسجون وسير العدالة وحاالت  االحتجازات اإلداريةب وكذلك تلك الخاصةالعامة المعنية 

)يمكن  ملف شخصي 2300وقرابة  ٬األعمال االنتقامية وتقارير عامةاالختفاء وأعمال العنف والتعذيب و

بما  ٬بها اللجنة المذكورة أُبلغتاالطالع على القائمة في عين المكان( مفتوحة لكل حالة من الحاالت التي 

 .1958 عام % من الملفات اعتبارا من11حوالي  أي ٬وجههاك حاالت االختفاء بمختلف أفي ذل

، العاصمة الجزائر والية الممتلكات واألشخاص المرتكبة في االعتداءات علىتمثل ايضا التقارير عن و

ها سلرطة بالجزائر العاصمة الكبرى يرالمراقب العام رئيس دائرة الشالتي كان  هذه التقاريرمصدرا مفيدا، 

 بحاالتاكتشاف جثث أو ب يتعلق. إذ أن بعض هذه التقارير الشرطة بالجزائر العاصمة مديريوميا إلى ديوان 

 يونيوحزيران/إلى  يريناكانون الثاني/وفق فئات الجنح )من  مصنّفةاألولى . وتنقسم إلى مجموعتين، فاختطا

   .   (1962 يونيوحزيران/إلى  1961 نوفمبرتشرين الثاني/)من  تاريخ حدوثها والثانية وفق (1962

   

نس(، يتعين البحث عن المصادر الخاصة وبروف-أون-)إيكس الوطنية ألقاليم ما وراء البحار محفوظاتالفي 

في جميع المجموعات المخصصة تقريبا في الجزائر  مفقودينبالمدنيين الفرنسيين من أصول أوروبية ال

أو ملفات خاصة حصريا بهؤالء  مجموعاتاألخرى، ال توجد  مفقودينللجزائر. وشأنها في ذلك شأن فئات ال

 محفوظاتالسلطات المدنية العاملة على امتداد التراب الجزائري برمته مصدرا لل وكانت مختلف. مفقودينال

 التي توفرها السلطات العسكرية. محفوظاتمما يمكنها من إتاحة نظرة تكميلية مالئمة تماما لل

 الجماعات المختلطةأخرى )ى لإتتشابه فئات الوثائق الموجودة في ملفات اإلدارات المختلفة كثيرا من درجة و

دوائر االتصال الجنوبية، والواليات الفرعية و الوالياتن عالمنبثقة  والياتوال اإلدارية المختصة دوائرالو

. (نية والعسكرية للحكومة العامة ثم للوزير المقيم بالجزائرالدواوين المدو المقاطعات داخل فريقيةأالشمال 

برسائل التبليغ عن حاالت االختفاء واالعتقاالت ووثائق متعلقة بأبحاث لحساب األسر تتألف األمر ويتعلق 

وبطاقات األسماء أو قوائمها ومحاضر الشرطة والدرك. ولإلشارة،  من أوراق إحاطة ومذكرات إرشادية

، تعليمات قسنطينةو وهرانو فريقية لنواحي الجزائر العاصمةأدوائر االتصال الشمال  محفوظاتتوجد في 

تي جمعها وتوجيهات عامة وتقارير اسبوعية وضعها قسم البحث. أما الملفات المتعلقة بحاالت االختفاء، ال

 عام منالممتدة الوزير المقيم في الجزائر في الفترة ثم الحقا الديوان المدني لحكومات الجزائر المتعاقبة 

، بينما يمكن إثراء تبليغات وأوراق إحاطة ومذكرات إرشاديةأساسا ، فهي تتضمن 1962 عام إلى 1956

 محفوظاتب محفوظاتهذه ال إكمالالديوان العسكري بقوائم اسمية وملفات التحقيقات. ويمكن  محفوظات

حريات لحساب األسر التي قد تتضمن بدورها تبليغات عن حاالت اختفاء ووثائق متعلقة بت وزارة الصحراء

 )أوراق إحاطة ومذكرات إرشادية ووثائق اسمية إن وجدت(. 

أهمية خاصة، فهي تتضمن ملفات  اإلقليمية للشرطة القضائية دوائرال، تكتسي ملفات من جهة أخرىو

التحريات التي أجريت سواء في إطار مراقبة األنشطة اإلرهابية أو في إطار إجراءات البحث لحساب األسر، 

أوراق إحاطة ومذكرات إرشادية ووثائق اسمية أو محاضر الشرطة أو الدرك. وتجدر اإلشارة وتحتوي على 

هي وحدها التي استفادت من نقل أدواتها  بالجزائر العاصمةاإلقليمية للشرطة القضائية  لدوائراإلى أن 

 . بسهولة الملفات االطالع علىللتصنيف الداخلي )الملفات االسمية والفهارس( مما يتيح 

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1
https://francearchives.fr/fr/findingaid/ef4feba6e2b614379ac0627979e6a2ddd9a4c55e
https://francearchives.fr/fr/findingaid/ef4feba6e2b614379ac0627979e6a2ddd9a4c55e
https://francearchives.fr/fr/facomponent/ec34bb1aa10939b8948e6ee19365e8b17bbfb502
https://francearchives.fr/fr/findingaid/3fff6b0708333bcaf5f0b2716a0cf54fad56a7df
https://francearchives.fr/fr/findingaid/3fff6b0708333bcaf5f0b2716a0cf54fad56a7df
https://francearchives.fr/fr/findingaid/14674bdb266c0fd8d50b22d222ab634a680f1c34
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir?classification=guerre_d_algerie
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu%20de%20la%20guerre%20d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22commune%20mixte%22&page=1
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu%20de%20la%20guerre%20d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22commune%20mixte%22&page=1
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22section+administrative+sp%C3%A9cialis%C3%A9e%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22liaisons+nord-africaines%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22liaisons+nord-africaines%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22liaisons+nord-africaines%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22gouvernement+g%C3%A9n%C3%A9ral%22
https://francearchives.fr/fr/findingaid/c96856df0184252b1fced5bdc6cbf805d68f69a9
https://francearchives.fr/fr/findingaid/2a93aa141474ed2e597877833d08de1e2230a30b#/?_k=wucqyo
https://francearchives.fr/fr/findingaid/2a93aa141474ed2e597877833d08de1e2230a30b#/?_k=wucqyo
https://francearchives.fr/fr/findingaid/e05b71af3928f2fce0498eb7cfa4f781b7631357#/?_k=3ucrr6
https://francearchives.fr/fr/findingaid/e05b71af3928f2fce0498eb7cfa4f781b7631357#/?_k=3ucrr6
https://francearchives.fr/fr/facomponent/4b1d3bede3a7170b361588b7a819f7a7806065b1
https://francearchives.fr/fr/findingaid/7e24c7b51a8722f86250c475ed49bd6d096821be
https://francearchives.fr/fr/subject/214456371
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الملفات الشخصية لإلجراءات الجنائية المتعلقة باألعمال المعروفة  حاالت اختفاء في ذكريمكن ختاما، 

تصنيف  زال ما، والتي المحاكمباإلرهابية أو غيرها من األعمال اإلجرامية أو الجنحية التي تختص بها 

 .جاريا هافوظاتمح

 

ت العسكرية المرابطة الوحدابعض الملفات التي جمعتها  تتطرق، )فرع فانسين( القسم التاريخي للدفاعوفي 

(، GR R)السلسلة الفرعية  أقسام اإلدارة المركزية لوزارة الدفاع( أو GR 1 H)السلسلة الفرعية  بالجزائر

األركان العامة للجزائر العاصمة ووهران ملفات  هيئة محفوظاتتتضمن مثال و .هذهحاالت االختفاء إلى 

عبارة عن وهي اختفاء فرنسيين ذوي أصول أوروبية في الجزائر، حاالت اختطاف وحاالت متعلقة ب

مزيد من لومذكرات ومراسالت وصور فوتوغرافية. ول ومحاضر الشرطة تقاريرمذكرات إرشادية و

حاالت  بشأنالمعلومات يمكن الجمع بين هذه المصادر ومجموعات محاضر الدرك وملفات المعلومات 

القيادة  محفوظاتاالختفاء والتحقيقات التي طلبتها لجنة الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية المحفوظة في 

 (.GD 2010 ZM 4)السلسلة الفرعية  وحدات الدرك الوطني المتواجدة بالجزائرو

حاالت  بشأنملفات المعلومات والتحقيقات خارطة هذه المصادر الموجودة في قاعة المطالعة بفانسين، وتتمم 

 لكة للقوات المسلحة في الجزائر وكذديوان القيادة العام محفوظاتفي  اختفاء المدنيين والعسكريين

المفوضية  حفوظاتواغتيالهم واإلفراج عنهم في مالقصاصات الصحفية بشأن اختفاء المدنيين والعسكريين 

 (. GR 1 Hالعامة للحكومة بالجزائر )السلسلة الفرعية 

)فرع كون( في السلسلة الفرعية  ضحايا النزاعات المعاصرة محفوظات دائرةتوجد في  ٬ومن جهة أخرى

AC 34R بمنحهم  همطالبت أسر دنية لفرنسيين من أصول أوروبية الذينملفات شخصية لتسوية الحالة الم

 العبارة "مات من أجل فرنسا".

 

  لالستزادة

ملفات تعويض الضحايا المدنيين ب وزارة القوات المسلحةبالتقاعد معاشات اإلدارة الفرعية المكلفة ب فظتتح

المكلفة و المحافظاتاإلدارات السابقة المشتركة بين  محفوظات( ضمن )مثال ضحايا الهجمات اإلرهابية

 أن يكونضحايا أحداث الجزائر المدنيين، شريطة سيما  ، ال2010 عام التي حلت فيوبقدامى المحاربين 

لون إال جزءا بسيطا من مجموعات مثلضحايا ال يلكن هؤالء ا بطلب لدى هذه اإلدارة. قد تقدموا الضحايا

 وتاريخ ميالده. تهعائل الشخص واسم اسمذكورة. ويمكن البحث انطالقا من الم الوثائق

 المحتفظ بها في المكتب الوطني العائدين محفوظاتالمعروفة ب محفوظاتمجموعات التتيح أيضا  ويمكن إن

و/أو أرملته وأصحاب  مفقود، إيجاد شخص وزارة القوات المسلحةفي لقدامى المحاربين وضحايا الحرب 

المخصصة للعائدين. وتتألف المجموعة من الحقوق عن طريق الطلبات المقدمة لالستفادة من التدابير 

الوكالة الوطنية لتعويض فرنسيي أقاليم ما وراء البحار والمكتب الوطني للعائدين المعروف سابقا  محفوظات

 للعائدين.  ةالمركزي بالدائرة

فهي تحتفظ  ٬بحث أخرى إمكانية وزارة القوات المسلحةفي المحفوظات الطبية واالستشفائية  إدارةوتمثل 

ملفات  لكلمستشفيات العسكرية بالجزائر وكذمصنفة تصنيفا زمنيا بشأن األشخاص الذين استقبلتهم ابسجالت 

 المريض( وملفات المتوفين. المرضى بهذه المستشفيات )البحث بواسطة اسم المستشفى ثم اسم

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
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https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/centres-shd/caen-division-archives-des-conflits-contemporains
https://francearchives.fr/file/1c603721b502a879a98e0c1f4bf9818cae5c4048/Ministere_Armees_sous%20direction%20pensions.pdf
https://francearchives.fr/file/8895288051467cfa9cf53bf99bf97f2175da6421/ONAC_Fonds%20des%20rapatries.pdf
https://francearchives.fr/file/993e88122da53d2a46029d3f4a3e166e00b6c483/Ministere_Armees_archives%20medicales%20hospitalieres.pdf
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تكملة خارطة  وزارة القوات المسلحةفي موعات محفوظات العدالة العسكرية مجأخيرا، من شأن و

اإلجراءات القضائية التي كانت محل تحقيق  المصادر المتوفرة لكن بطريقة أقل أهمية. فهي تحتفظ بملفات

، التي كانت ينةطنوقسة في الجزائر العاصمة ووهران دوجقوات المسلحة الدائمة الثالث الموأمام محاكم ال

الدعاوى مدنيين كانوا أم عسكريين. غير  األشخاص األطراف في محاكمةمختصة أثناء حرب الجزائر في 

 في هذه المجموعة إن لم يكن طرفا في إجراءات قضائية.  يظهر أن الشخص لن

 

 في الجزائر  مفقودونال العسكريون الفرنسيون –رابعا  

 التعريف

تورد هنا المصادر المتعلقة بالعسكريين الفرنسيين من جميع الرتب الذين اختفوا في الجزائر، وقد ُخصص 

 خاص للحركيين وأفراد القوات المساعدة اآلخرين. مدخل

 المحفوظات الموجودة 

ففضال عن  ٬مكثفا 1962عام و 1954 عام بينالممتدة وجود الجيش الفرنسي في الجزائر في الفترة كان 

، وبالتالي شارك 1955الجنود المحترفين، اعتمدت فرنسا على المجندين إلزاميا في الوحدات المعبأة منذ عام 

 مليون عسكري فرنسي في حرب الجزائر.  1,5حوالي 

)فرع  القسم التاريخي للدفاعفي  مفقودينيوجد الجزء األكبر من المصادر الخاصة بالعسكريين الفرنسيين ال 

، فباستثناء بعض الملفات، مفقودينفانسين(. وال توجد مع ذلك مجموعات محفوظات منسجمة مخصصة لل

السجناء أو الهاربين من ب تتعلّقفي عدة مجموعات غالبا ما تكون مختلطة في ملفات  متناثرةكل الوثائق 

 الجندية.     

 العسكريين: مفقودينال فيما يخص ةرئيس بثالثة مصادريمكن االستعانة 

 عام إلى 1954 الممتدة من عام  الفترة يمتمركزة في الجزائر ف: محاضر وحدات الدرك المحاضر الدرك -

 ،منهجيالم يكن  عند التقدم بشكوى، على أن التقدم بشكاوى فظروف االختطا بشأنتتضمن معلومات  1962

صنفت محاضر الدرك حسب كل وحدة ووفق ترتيب زمني )السلسلة الفرعية والعثور على الجثث.  بشأنأو 

GD 2010 ZM 4 17000أثناء النزاع والتي تمثل أكثر من  أُنتجت( ضمن محفوظات الدرك التي 

من أجل البحث و اثور على محضر خاص بشخص معين. لذصندوق. وال يوجد فهرس اسمي عام يتيح الع

في هذه المجموعات، من الضروري توفر اسم ومكان وتاريخ االختفاء. قد تكون محاضر الدرك مدرجة 

  ألركان العامة.هيئة اكذلك ضمن الملفات المسلمة ل

ركان العامة( وقسم األ هيئة : تعد المكاتب الثانية )المكاتب المكلفة باالستخبارات لدىيةنشرات االستخبارال -

للنشرات االستخبارية. وهي محفوظة في مقاالت  الرئيس جي ومكافحة التجسس المصدرالتوثيق الخار

(. وقد أنجزت انطالقا من معلومات جمعت GR 1 Hمختلفة في السلسلة الفرعية الجزائر )السلسلة الفرعية 

استثناء عن فرنسا وى لإلدى مخبرين وعن طريق استنطاق السجناء وبواسطة األشخاص الذين انضموا 

مفرج عنهم. كما أنجزت تقارير موجزة باالرتكاز على إعالنات السلطات الثائرة طريق السجناء الفرنسيين ال

. كما مفقودينسيما اإلعالنات عن القتل إعداما( والرسائل التي ترسلها جبهة التحرير الوطني ألسر ال )ال

ومتفاوتة القيمة. ويستوجب استخدام  ، المعلومات مجزأةجمالفي اإل. والقصاصات الصحفية خيراتوجد أ

 الملفات طويلة وشاقة.  ؤتجزمقارنات يجعلها هذه الوثائق إجراء 

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://francearchives.fr/file/428e748217a2be42738d96d97be05d60c6a74393/Ministere_Armees_Justice%20militaire.pdf
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f0fcb7426b402b7141016c90ffe88fc3d2c00767
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f0fcb7426b402b7141016c90ffe88fc3d2c00767
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f0fcb7426b402b7141016c90ffe88fc3d2c00767
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التقارير المرفوعة للقيادة )من السلطة المحلية إلى ديوان وزير الدفاع(: يمكن أن تكون التقارير موجودة  -

ة )السلسلة الفرعي ديوان وزير الدفاع( أو GR 1 H)السلسلة الفرعية  الوحدات اإلقليميةفي محفوظات 

GR R األركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية بالجزائر تدابير من هيئة أقامت  1957(. فاعتبارا من عام

أجل مراعاة روتينية لحاالت االختفاء مما أدى إلى إنجاز ملفات شخصية وقوائم اسمية. وكان من المفترض 

سيما بفضل نشر ألبوم  وتوزع على الوحدات والمكاتب الثانية )ال مفقودينأن تثري هذه المعلومات ملفا لل

ناقصة سواء تعلق األمر بمحتوى الملفات أو عددها.  غير أن العناصر المحفوظة تبدو(. مفقودينصور لل

، أدت الزيادة الضخمة 1962. واعتبارا من عام ةدائم صورةب كما أن قيمة القوائم متفاوتة ويجب مقارنتها

ص. وانقطعت متابعة الملفات الخصو على وجهتة إلى تعقيد عمليات التعداد االت االختفاء المؤقفي عدد ح

 هيئات القيادة بالجزائر، إلى أن استأنفت وزارة الشؤون الخارجية الملفات. مع تصفية 

بمدينة  مركز محفوظات األفراد العسكريينمفيد بواسطة مجموعات  على نحويمكن تكملة هذه المصادر و

 )ملفات الضباط المنتهية خدمتهم قبل هذا 1971بو، الذي يحفظ ملفات الضباط المنتهية خدمتهم بعد عام 

محفوظات المجندين إلزاميا والمجندين طوعا الفرنسيين ومحفوظات  لكالتاريخ محفوظة في فانسين(، وكذ

لكن هذه  مفقودينبشأن الأن تتضمن معلومات وحدات القوات البرية والخدمات المشتركة. ويمكن 

حاليا، ول البحث للجمهور وال تتوفر فيها آليات بحث معيارية. سهّ يُ  على نحوالمحفوظات ليست مصنفة 

 مركز محفوظات األفراد العسكريين للبحث عن المجموعات المعنية واالطالع عليها. ى لإيمكن اللجوء 

 

المحفوظات في الجزائر المحفوظة ضمن  ينمفقوديتعين البحث عن المصادر الخاصة بالعسكريين ال 

بروفونس( تقريبا في جميع المجموعات المتعلقة بالجزائر. وكما -أون-)إيكس الوطنية ألقاليم ما وراء البحار

لهذه الفئة.  حصرا مخصصةاألخرى، ال توجد مجموعات أو ملفات  مفقودينفئات الى لإبالنسبة  الحالهو 

على التراب الجزائري، وهي تكمل إذا  كامل لسلطات المدنية المتمركزة علىفالملفات مستمدة من مختلف ا

 السلطات العسكرية.  أنتجتهامناسب النظرة التي تتيحها المحفوظات التي  نحو

 الجماعات المختلطةأخرى )ى لإالموجودة في ملفات اإلدارات المختلفة كثيرا من درجة  تتشابه فئات الوثائقو

المدنية والعسكرية الدواوين داخل الواليات و فريقيةأدوائر االتصال الشمال و األقسام اإلدارية المختصةو

أوراق إحاطة ومذكرات إرشادية وبرسائل التبليغ عن حاالت االختفاء األمر (. ويتعلق للحكومة العامة

 ، كما يشمل ذلك أحيانا بعض الملفات الشخصية. وبطاقات األسماء أو قوائمها ومحاضر الشرطة والدرك

التي تمثل  اإلقليمية للشرطة القضائية دوائرالة من وال يمكن إيجاد وثائق أكثر تفصيال إال في الملفات المستمد

، والتي المحاكمالتي اختصت بها  اإلصالحية الجنائية أوعناصر ذات أهمية بالغة، وملفات اإلجراءات 

 يجري حاليا تصنيف مجموعاتها. 

 

وزارة الشؤون دوائر  جمعتهاالتي  مفقودينالعسكريين الفرنسيين ضمن ملفات الب تتعلّقختاما، توجد ملفات و 

 . الكورنوففي بمركز المحفوظات الديبلوماسية الخارجية، والمحفوظة 

 

 زادةستلال

يا : وتتضمن ملفات تعويض الضحابوزارة القوات المسلحة التقاعد لمعاشاتاإلدارة الفرعية مجموعات 

 تقاعد أسرهم من معاشات والضحايا العسكريين، إن استفادوا هم أ، ملفات لكالمدنيين ألحداث الجزائر، وكذ
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https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu%20de%20la%20guerre%20d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22commune%20mixte%22&page=1
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https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22section+administrative+sp%C3%A9cialis%C3%A9e%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22liaisons+nord-africaines%22
https://francearchives.fr/fr/search?q=%22disparu+de+la+guerre+d%27alg%C3%A9rie%22&fulltext_facet=%22gouvernement+g%C3%A9n%C3%A9ral%22
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https://francearchives.fr/fr/subject/214456371?es_publisher=Archives%20nationales%20d%E2%80%99outre-mer&fulltext_facet=tribunal&indexentry=214456371&restrict_to_single_etype=False
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و/أو أرملته أو أيتامه أو  مفقودالمجموعتين إيجاد  تاوتتيح كل عسكرية أو استحقاقات عجز دفعتها فرنسا.

 أسالفه أو تعقب شخص يفترض أنه اختفى.

: تتألف من ملفات المحاكم العسكرية الفرنسية التي العدالة العسكرية لوزارة القوات المسلحةمجموعات و

للبحث بل هوية  مدخلهو المستعمل ك المفقودوليس اسم الشخص كانت مختصة إبان حرب الجزائر. 

 األطراف في الدعاوى آنذاك أمام المحكمة العسكرية، وقد يكون األشخاص مدنيين أو عسكريين.

في المستشفيات العسكرية  محفوظات: واالستشفائية لوزارة القوات المسلحة محفوظات الطبيةالمجموعات و

. وتتمثل في سجالت الدخول إلى المستشفى وملفات 1967إلى عام  1954الجزائر محفوظة من عام 

المرضى لكل مستشفى عسكري على حدة. وتتيح تتبع مكوث شخص لتلقي العالج أو وفاته في المستشفيات 

 لعسكرية فحسب، إبان حرب الجزائر.ا

 

المفقودون اآلخرون الحركيون وأعضاء القوات المساعدة للجيش الفرنسي  -خامسا  

 في الجزائر

 التعريف 

 النتشارضمن السكان األصليين للتصدي  ، سعت فرنسا إلى تجنيد قوات مساعدة1954 عاممنذ أواخر 

 1956 أبريلنيسان/مؤيدي االستقالل الجزائريين. وتتكون أساسا من الحركيين الذين أنشئت قوتهم ابتداء من 

زال تقدير عدد الحركيين صعبا ي وكانت تتبع لوحدة من وحدات القوات الفرنسية أو قطاع من القطاعات. وال

باعتبار أن تعدادهم من قبل القوات الفرنسية لم يكن منهجيا. وفضال عن الحركيين، ُجندت قوات مساعدة 

)كان  1958 عامفرق األمن المتنقلة اعتبارا من بفرق الشرطة المتنقلة الريفية، التي سميت  وهيأخرى، 

والمخزنيون، المكلفون بحراسة األقسام اإلدارية المتخصصة  (نيبالحراس الريفيين أو القومييصطلح عليها 

وفرق  1960واألقسام اإلدارية الحضرية، والوحدات اإلقليمية، التي صارت وحدات القوات االحتياطية عام 

  الدفاع الذاتي.   

في  ةمن بين كل القوات المساعدة، ذلك أن المعلومات تظهر ناقص مفقودينويتعذر القيام بتحديد دقيق لعدد ال

 المحفوظات وأحيانا متناقضة. 

 

 المحفوظات الموجودة 

بروفونس(، يتعين البحث عن المصادر الخاصة -أون-)إيكس المحفوظات الوطنية ألقاليم ما وراء البحارفي 

في الجزائر تقريبا في جميع  مفقودينبالحركيين وأفراد القوات المساعدة للجيش الفرنسي اآلخرين ال

األخرى، ال توجد مجموعة أو ملفات  مفقودينالمجموعات المخصصة للجزائر. وشأنها في ذلك شأن فئات ال

. وكانت مختلف السلطات المدنية المتمركزة على امتداد التراب الجزائري قودينمفخاصة حصريا بهؤالء ال

التي توفرها السلطات  محفوظاتمما يمكنها من إتاحة نظرة تكميلية مالئمة تماما لل محفوظاتمصدرا لل

 العسكرية.

 الجماعات المختلطةأخرى )ى لإتتشابه فئات الوثائق الموجودة في ملفات اإلدارات المختلفة كثيرا من درجة و

الدواوين المدنية والعسكرية داخل الواليات و فريقيةأدوائر االتصال الشمال و األقسام اإلدارية المختصةو

https://francearchives.fr/fr/article/166418920
https://francearchives.fr/file/428e748217a2be42738d96d97be05d60c6a74393/Ministere_Armees_Justice%20militaire.pdf
https://francearchives.fr/file/428e748217a2be42738d96d97be05d60c6a74393/Ministere_Armees_Justice%20militaire.pdf
https://francearchives.fr/file/993e88122da53d2a46029d3f4a3e166e00b6c483/Ministere_Armees_archives%20medicales%20hospitalieres.pdf
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ل التبليغ عن حاالت االختفاء وأوراق إحاطة ومذكرات إرشادية (. ويتعلق األمر برسائللحكومة العامة

 وبطاقات األسماء أو قوائمها ومحاضر الشرطة والدرك، كما يشمل ذلك أحيانا بعض الملفات الشخصية. 

التي تمثل  اإلقليمية للشرطة القضائية دوائرالوال يمكن إيجاد وثائق أكثر تفصيال إال في الملفات المستمدة من 

، والتي المحاكمالتي اختصت بها اإلصالحية  الجنائية أوعناصر ذات أهمية بالغة، وملفات اإلجراءات 

 يجري حاليا تصنيف مجموعاتها. 

 

 

الوحدات العسكرية المرابطة  جمعتهابعض الملفات التي  تتطرق)فرع فانسين(،  القسم التاريخي للدفاعوفي 

( GR R)السلسلة الفرعية  قسام اإلدارة المركزية لوزارة الدفاعأ ( أوGR 1 H)السلسلة الفرعية  بالجزائر

حاالت االختفاء هذه. ويجب مثال إجراء بحث في سلسلة الجزائر بالمحفوظات الخاصة بخسائر القوات إلى 

الفرنسية وأسرى جبهة التحرير الوطني والهاربين من الجندية. وقد تتضمن هذه الملفات بطاقات ونشرات 

االسمية أو الرقمية. غير أن هذه القوائم ال تميز دائما  مفقودينو تقارير عن التحقيقات أو قوائم الاستخبارية أ

بين العسكريين الفرنسيين من أصول أوروبية والحركيين. ومن شأن األسماء العائلية فقط التمييز أحيانا بين 

تبليغ لدى الوحدات اله دائما لييترتب عائهم ال ويبدو كذلك أن اختطاف الحركيين أو اختف هاتين الفئتين.

 العسكرية التي ينتمون إليها )على عكس العسكريين الفرنسيين من أصول أوروبية(. 

بشأن اختفاء الحركيين. للمعلومات  آخرقيّما مصدرا  مركزة بالجزائروحدات الدرك المتتمثل محفوظات و

انطالقا  مكنفة حسب الوحدة ومرتبة زمنيا. ويوتتكون هذه المحفوظات أساسا من مجموعات محاضر مصن

االختفاء المعنية إن توفر اسم مكان االختفاء  ت، إيجاد المحاضر المتعلقة بحاالمفقودينمن أسماء األشخاص ال

 ُجمعتالتي  مفقودينريخه ولو بشكل تقريبي. كما توجد كذلك في محفوظات الدرك ملفات الحركيين الوتا

 في إطار الطلبات التي رفعتها لجنة الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية. 

ملفات  AC 34R)فرع كون( في السلسلة الفرعية  ضحايا النزاعات المعاصرة محفوظاتتوجد في قسم و

ت الفرنسية وأعوان أو أفراد قوات حفظ النظام القوات المساعدة للقواشخصية لتسوية الحالة المدنية ألفراد 

 . مفقودينغير العسكرية المتوفين أو ال

-)بييرفيت المحفوظات الوطنيةالمحفوظة في  لجنة حماية الحقوق والحريات الفرديةوتتضمن محفوظات 

سين(، ملفات مبدئية وتقارير عامة ومحاضر للدرك أو الشرطة وتقارير خبرة أنجزتها أقسام الطب -سور

 أفراد القوات المسلحة. ب تتعْلقالشرعي )يمكن االطالع على القائمة في عين المكان( قد 

 

 ستزادةلال

يا : وتتضمن ملفات تعويض الضحابوزارة القوات المسلحة اعدالتق لمعاشاتاإلدارة الفرعية مجموعات 

 اعدتق ، ملفات الضحايا العسكريين، إن استفادوا هم أو أسرهم من معاشاتلكالمدنيين ألحداث الجزائر، وكذ

و/أو أرملته أو أيتامه أو  مفقودعسكرية أو استحقاقات عجز دفعتها فرنسا. وتتيح كلتا المجموعتين إيجاد 

 أسالفه أو تعقب شخص يفترض أنه اختفى.

في المكتب الوطني لقدامى المحاربين وضحايا الحرب )وزارة  المجموعة المعروفة بمجموعة العائدينو

ممتلكات العائدين )مجموعة عن تعويض بال الخاصة مجموعةالن، يمجموعتتتألف من القوات المسلحة(: 
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https://francearchives.fr/fr/subject/214456371?es_publisher=Archives%20nationales%20d%E2%80%99outre-mer&fulltext_facet=tribunal&indexentry=214456371&restrict_to_single_etype=False
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ANIFOMالمساعدات المقدمة لألسر بعد مختلف التدابير المتخذة لصالح العائدين، ب الخاصة مجموعةال( و

 و/أو أرملته وأصحاب الحقوق.  مفقودوتتيحان إيجاد 

: تتألف من ملفات المحاكم العسكرية الفرنسية التي دالة العسكرية لوزارة القوات المسلحةالعمجموعات و

للبحث بل هوية  مدخلهو المستعمل ك المفقودكانت مختصة إبان حرب الجزائر. وليس اسم الشخص 

 األطراف في الدعاوى آنذاك أمام المحكمة العسكرية، وقد يكون األشخاص مدنيين أو عسكريين.

المستشفيات العسكرية  محفوظات: المحفوظات الطبية واالستشفائية لوزارة القوات المسلحةمجموعات و

. وتتمثل في سجالت الدخول إلى المستشفى وملفات 1967إلى عام  1954بالجزائر محفوظة من عام 

المرضى لكل مستشفى عسكري على حدة. وتتيح تتبع مكوث شخص لتلقي العالج أو وفاته في المستشفيات 

 العسكرية فحسب، إبان حرب الجزائر.

  

 ؟ ما تبحثون عنهلم تجدوا 

  إبان حرب الجزائر. مفقودينجميع المحفوظات الخاصة بال مكنكم محاولة البحث فيي

  المصادر المتعلقة باختفاء موريس أودانكتكملة: 
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https://francearchives.fr/fr/subject/214456371
https://francearchives.fr/fr/article/171593970
https://francearchives.fr/fr/article/171593970

